
POCZTÓWKA LITERACKA 

Regulamin ogólnomiejskiego konkursu literacko-plastycznego na wykonanie 
pocztówki inspirowanej literaturą. 

 

1. Postanowienia ogólne: 

1) Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju 

–   Wypożyczalnia Literatury dla Dzieci. 

2) Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Literackim tropem – 

ilustrowana przygoda z książką” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego. 

 
2. Ochrona danych osobowych: 

1) Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna 
w Jastrzębiu-Zdroju, adres: ul. Wielkopolska 1 a,  44-335 Jastrzębie-Zdrój, 

       NIP 633-000-95-56, REGON 001003992 
       e-mail: biblioteka@biblioteka.jastrzebie.pl, tel. 32 4717697,  32 4716768 

                    Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@biblioteka.jastrzebie.pl 
2) Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją i udziałem 

dziecka w OGÓLNOMIEJSKIM KONKURISE LITERACKO-PLASTYCZNYM pt. 
„POCZTÓWKA LITERACKA" organizowanym przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Jastrzębiu-Zdroju w ramach projektu "LITERACKIM TROPEM – 
ILUSTROWANA PRZYGODA Z KSIĄŻKĄ". 

3) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom i organom. 
4) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do swoich 

danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. 

5) Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych, ma prawo tę zgodę 
wycofać. 

6) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu 
nadzorującego przetwarzanie danych osobowych. 

7) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału dziecka  
w konkursie. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia 
udziału dziecka w konkursie. 

8) Dane przechowywane będą przez czas niezbędny do zorganizowania  
i przeprowadzenia konkursu i archiwizacji dokumentów dotyczących 
projektu. 

9) Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju nie podejmuje 
zautomatyzowanych decyzji na podstawie analizy danych (w tym  
o profilowaniu). 

 
3. Cele konkursu: 

1) Zainteresowanie dzieci słowem pisanym. 

2) Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez kontakt z oryginalną formą 

książki. 

3) Zilustrowanie ulubionych fragmentów książek z kanonu literatury dziecięcej. 
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4) Pobudzenie aktywności twórczej i rozwijanie wyobraźni dziecka. 

5) Zachęcanie uczestników do swobodnego wyrażania siebie poprzez sztukę. 

6) Promowanie działań twórczych dzieci. 

 
4. Warunki uczestnictwa: 

1) Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: 
• uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej, 
• uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej. 

2) Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie pocztówki inspirowanej 
literaturą. 
3) Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie 

A-5.  

4) Prace w innym formacie nie będą oceniane. 

5) Do konkursu dopuszczone będą tylko prace indywidualne, wykonane samodzielnie 

bez czyjejkolwiek pomocy np. rodzica.  

6) Uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę. 

7) Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz 
Organizatora nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej zgody na ich 
wykorzystanie w celach marketingowych oraz ich ekspozycję. Prace z chwilą ich 
złożenia stają się własnością Organizatora i nie są zwracane uczestnikom po 
zakończeniu konkursu. 
8) Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczone prace 
są oryginałami autora, a ich treść nie narusza innych dóbr prawnie chronionych. 

 
5. Terminy:  

1) Czas trwania konkursu: od 02.05.2019 r. do 14.06.2019 r. 
2) Do pracy konkursowej powinna być dołączona karta z danymi uczestnika:  
zawierającymi następujące informacje: 
- imię i nazwisko autora pracy (uczestnika konkursu) 
- adres 
- numer telefonu ew. adres e-mail 
- wiek 
- klasa 
- adres placówki oświatowej, numer telefonu lub e-mail 
3) Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie 
internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju 
(www.biblioteka.jastrzebie.pl). 
4) Prace należy dostarczyć na adres: 
Wypożyczalnia Literatury dla Dzieci  
Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju 
ul. Wielkopolska 1a 
w terminie do 14.06.2019 r. 
5) Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się 30 czerwca 
2019 r. o godz. 17:00 podczas Dnia Zwierzaka. 
6) Zwycięzcy konkursu o wygranej zostaną powiadomieni telefonicznie lub 
e-mailowo. 

 
6. Ocena i nagrody: 

1) Oceny prac konkursowych i przyznanie nagród dokona jury w składzie 



powołanym przez Organizatora. 
2) Decyzja o przyznaniu bądź nieprzyznaniu nagród przysługuje jury. Decyzje 
jury są ostateczne. 
3) Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe. 

 
7. Postanowienia końcowe: 

1) Dostarczenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza 
akceptację przez uczestnika niniejszego „Regulaminu konkursu”. 
2) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac konkursowych 
w materiałach promocyjnych Biblioteki. 
3) Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. 
4) Informacji o konkursie udziela Wypożyczalnia Literatury dla Dzieci, 
ul. Wielkopolska 1a, tel.(32) 4716 768 w.38. 

 
 
 
 

Projekt „Literackim tropem – ilustrowana przygoda z książką” 
dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. nr 1 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679  z dnia 27  kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , 

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

 

………………………… ……………………………….. przez Miejską Bibliotekę Publiczną                         

w Jastrzębiu-Zdroju w celach związanych z organizacją, promocją, przeprowadzeniem  

i dokumentacją OGÓLNOMIEJSKIEGO KONKURSU LITERACKO-

PLASTYCZNEGO pt. „POCZTÓWKA LITERACKA" organizowanego w ramach 

projektu "LITERACKIM TROPEM – ILUSTROWANA PRZYGODA Z KSIĄŻKĄ". 

 

 

 

 

 

........................................... ................................ 

miejscowość i data podpis rodzica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zamieszczanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną 

w Jastrzębiu-Zdroju zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka 

zarejestrowany podczas imprez organizowanych w ramach projektu „LITERACKA 

WĘDRÓWKA – ILUSTROWANA PRZYGODA Z KSIĄŻKĄ” w mediach: Internecie, 

prasie, telewizji. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie 

wykorzystywany do celów: 

- związanych z realizacją, promocją i dokumentacją projektu " LITERACKA 

WĘDRÓWKA – ILUSTROWANA PRZYGODA Z KSIĄŻKĄ " 

- do celów informacyjnych i promujących działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w  Jastrzębiu-Zdroju. 

  

 

 

 

……………….…………………………………………… 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 


